
 1 

 R.M. Mc Cheyne 

 

 

VIJANDEN VERZOEND DOOR DE DOOD 

 

„En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, 

nu ook verzoend, in het lichaam Zijns vleses, door de dood; opdat Hij u zou heilig en onberispelijk 

en onbeschuldigd voor Zich stellen. Indien gij maar blijft in het geloof gefundeerd en vast, en niet 

bewogen wordt van de hope des Evangelie’s (Col. 1 : 21-23). 

 

 

I. De toestand waarin de gelovigen vroeger verkeerden. „Gij die eertijds vervreemd 

was en vijanden door het verstand in de boze werken.”  

Wanneer twee huisgezinnen in twist zijn, worden zij elkaar vreemd; zij bezoeken 

elkaar niet meer, hun kinderen mogen niet zo als vroeger met elkaar spreken, en als zij 

elkaar op straat ontmoeten, zien zij elkaar niet aan. Zo is het ook tussen onbekeerde 

zondaars en God. Zij zijn vervreemd van God; zij bezoeken Gods huis niet; zij zoeken 

Zijn aangezicht niet; zij ontmoeten niet graag Zijn kinderen; zij scheppen geen behagen 

in hun woorden en werken. Wanneer God hen gadeslaat, trachten zij Hem te 

ontwijken, om Gods oog maar niet te ontmoeten. 

1. Vervreemd. Dit word wordt driemaal gebruikt: „Gij was vervreemd van het 

burgerschap Israëls.” (Ef. 2 : 12). „Vervreemd van het leven Gods.” (Ef. 4 : 18). En hier 

nog eens. Overal schetst het getrouw het ware karakter van iedere onbekeerde. 

Tevergeefs tracht u het te bedekken, mijn geliefde, onbekeerde broeders. U mag de 

grootste liefde voor leraars, voor sacramenten, voor christelijke bijeenkomsten aan de 

dag leggen, toch blijft uw hart vervreemd van God. Ach! ik vrees dat er velen onder u 

zijn, die naar de kerk en zelfs naar het heilig avondmaal gaan met de naam van Christus 

op de lippen, terwijl hun hart nog vreemd en koud is voor God: „Zij vleiden Hem met 

hun mond, en logen Hem met hun tong, want hun hart was. niet recht met Hem.” 

(Psalm 78 : 36). 

2. Vijanden door het verstand. Dit is meer dan vervreemd te zijn. U mag vreemd zijn 

voor iemand en hem toch niet haten. Maar onbekeerde zielen haten God. De gehele 

Bijbel doet ons duidelijk zien dat alle onbekeerde mensen God haten. In Rom. 1 : 29 

wordt gezegd: „Gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo 

heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin, zodat zij „haters van God” werden.” In 
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Exod. 20 : 5 zegt God: „Ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaden van 

de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die 

Mij haten.” En verder: „Weet u niet dat de vriendschap van de wereld een vijandschap 

Gods is? Zo wie dan een vriend van de wereld wil zijn, die wordt een vijand van God 

gesteld,” (Jak. 4 : 4). 

Zou God dit zeggen indien het niet zo was? God weet het beste wat er in het hart eens 

mensen omgaat. Het is waar, u zult wellicht dit haten niet in woorden noch in daden te 

kennen geven; u zult God zelfs niet in het geheim vloeken, maar God zegt dat het in uw 

hart is. Het ligt op de bodem van die vuile bron. In de hel, waar alle boosheid de 

overhand zal hebben, zult u God in alle eeuwigheid vloeken. 

Het beste bewijs hiervan is toen God op aarde kwam. God was geopenbaard in het 

vlees. „In Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk.” (Col. 1 : 9). Al de 

volmaaktheden van God woonden in Hem. Er was niets in God dat niet in Hem was, 

maar door Zijn volkomen menswording was dit voor de mensen verborgen. 

Hadden de mensen Hem lief toen zij Hem zagen? Hierop geeft Jes. 53 dit antwoord: 

„Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen.” Of hoor wat Hij zelf zegt: „De 

wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van dezelve getuig dat haar werken 

boos zijn.” (Joh. 7 : 7). En verder: „Die Mij haat, haat ook Mijn Vader. Indien Ik de 

werken onder hen niet had gedaan die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen 

zonde. Maar nu hebben zij ze gezien en beiden Mij en Mijn Vader gehaat.” (Joh. 15 : 

23). Hoe handelden zij met Hem? Zij sloegen Hem en hingen Hem aan een hout; zij 

gaven Hem kinnebakslagen en bespogen Hem; zij geselden en kruisigden Hem; zij 

nagelden en doorstaken Hem. Zij waren niet slechter dan andere mensen, mensen van 

gelijke beweging als wij, en de gelegenheid bewees wat er in de mens is.  

Tevergeefs zou u het willen ontkennen, mijn waarde, onbekeerde hoorders, dat uw 

hart vol van vijandschap jegens God is dat u haters van God zijt. Hoewel het een 

verschrikkelijke gedachte is, zo is het toch waar, dat allen onder u, die vrienden van de 

wereld zijn, vijanden Gods zijn; en hoewel ik geloof dat er niemand onder u is van 

degenen, die hier tegenwoordig zijn, die zonder oorzaak een vlieg of een worm zouden 

doden, zo vrees ik dat er velen zijn, die, als zij konden, God zouden willen doden.  

Wat is de oorzaak van deze vijandschap? 

Antwoord: „De boze werken.” De liefde tot de zonde maakt dat de mensen God 

haten. Jezus zelf zegt u dit: „Mij haat zij, (de wereld) omdat Ik getuig dat haar werken 

boos zijn.” U kunt bijna niet begrijpen, hoe het mogelijk is dat iemand de Heere Jezus 

haat. „Want Hij is liefelijk.” (Psalm 147 : 1). Al de volmaaktheid van God woont in 

Hem, en al de liefelijkheid des mensen was in Hem. Zijn komst hier op aarde was vol 

van de grootste liefde. Hij kwam om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij 

genas allen die tot Hem kwamen sprak vriendelijk tot hen. Zelfs Zijn bedreigingen 

gingen gepaard met medelijden. Hoe konden zij Hem haten? Hij bracht hen hun 

zonden onder het oog, die zonden die hen in het verderf zouden storten. Hij zeide: „In 

uw zonden zult gij sterven, en waar Ik heenga, kunt gij nu niet komen.” Hij bood hun 

de vergeving van de zonden aan, om hen rust te geven van de last die hen drukte, 

namelijk: die van een zondig hart. Dit ontstak hun toorn. Zij hadden hun boze werken 

lief, zij hadden geen behoefte om er van verlost te worden; daarom haatten zij Jezus.  
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Zo is het ook nu nog. Velen van u zeggen bij het horen van de eerste verkondiging van 

het Evangelie: „Dit is zeer mooi; wij willen er een andere keer meer van horen.” De 

aangeboden vergeving van zonden en zaligheid, de kroon en de bevrijding van de hel, is 

u welkom. Maar als u ondervindt dat u „uw zonden moet afbreken door gerechtigheid,” 

(Dan. 4 : 27) dat „Christus Zijn volk van hun zonden wil zalig maken,” (Matth. 1 : 21) 

dan wordt u traag, u begint er over na te denken, u twijfelt, u wendt u van God af en 

haat Hem. Toen u zag dat Christus u van uw spiegels, van uw eden, van uw kaart en 

dobbelspel, van uw vleselijke lusten wilde scheiden, toen begon u Hem te haten. Ach! 

welk een slechte keuze hebt u gedaan! Uw zonden lief te hebben, en uw Zaligmaker te 

haten! „Allen, die Mij haten, hebben de dood lief.” (Spr. 8 : 36). 

Kinderen Gods, dit was uw toestand. Eet heden bittere kruiden met uw paaslam! O, 

vergeet uw zonden niet. U was eertijds vervreemd en vijanden van God door boze 

werken. Kunt u zonder schaamte op uw vroeger leven terugzien? 

 

II. De verzoening: „Nu ook verzoend in het lichaam Zijns vleses, door den dood.” (vs. 

21). Dit is het grote werk van de Heere Jezus Christus, en in deze zalige toestand brengt 

Hij iedere bekeerde ziel. 

1. Hij werd vlees. Uit reine liefde voor hen die de hel verdiend hadden: „Die in de 

gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn. Maar heeft 

Zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de 

mensen gelijk geworden.” Om zondaren zalig te maken moest Hij de wet gehoorzaam 

zijn, die wij overtreden hadden. Hij moest een leven van zondeloze gehoorzaamheid 

leiden. Maar op welke wijze zal de almachtige God, die de wet gemaakt heeft, dit doen? 

„Hij is geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat Hij degenen, die onder 

de wet waren, verlossen zou.” (Gal. 4 : 4). En indien Hij zondaars wil zalig maken, moet 

Hij de beker des lijdens drinken Hij moet hun smarten, hun zonden op zich nemen. 

Maar hoe zal de almachtige, heilige en onveranderlijke God dit alles lijden? Omdat de 

mensen vlees waren, maakte Hij Zichzelf hun gelijk. Hij verenigde Zich met vlees en 

bloed, zodat Hij kon lijden, wenen, zuchten en sterven. „De verborgenheid van de 

Godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees.” (1 Tim. 3 : 16). Indien Hij de 

Zaligmaker en oudste Broeder van zondaars wil zijn, als Hij hun smarten wil kennen, 

hun Herder wil wezen, dan moet Hij een mensenhart hebben. Maar hoe is dit mogelijk, 

daar Hij heilig, wijs, rechtvaardig en getrouw is? O, Hij werd been van onze benen en 

vlees van ons vlees. Toen al de stammen van Israël tot David te Hebron kwamen, zeiden 

zij: „Zie wij, uw gebeente en uw vlees zijn wij.” zo kunnen wij ook gaan tot Christus: 

„Hij kan medelijden hebben met onze zwakheden.” O, tot in alle eeuwigheid zal de 

menswording van Jezus onze lof waardig zijn.  

Broeders, u allen zult dat aangezicht zien. Sommigen van u zullen klagen wanneer u 

Hem zien zult. Wanneer die liefelijke gedaante op de wolken komen zal, zult u tot de 

bergen en heuvels roepen om u te bedekken. Het is de Zaligmaker, die u verworpen en 

gesmaad hebt. 

 

2. Hij stierf. „Door de dood.” De dood van Christus is de bewonderenswaardigste 

gebeurtenis, die ooit in het heelal plaatsvond; en daarom is des Heeren Avondmaal de 
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heiligste van de instellingen. De engelen zelfs werpen er een blik in. Ik twijfel niet dat er 

engelen om de avondmaalstafel geschaard zijn, die het Lam loven als zij dat brood 

gebroken en die wijn uitgestort zien. Indien de menswording van Christus wonderlijk 

was, veelmeer Zijn dood. Dit was het toppunt van Zijn gehoorzaamheid: „Gehoorzaam 

geworden tot den dood.” (Fíl. 2 : 7). Het was de laagste trap van Zijn vernedering. Hij 

zweeg onder al onze beschuldigingen. Hij nam onze vloek op zich, Hij droeg onze straf 

en stierf onze dood. Hij was de grote Wetgever, de Rechter van allen, door Wie ieder 

schepsel moet geoordeeld worden; en evenwel kwam Hij op aarde om door Zijn boze 

schepselen veroordeeld en voor hen verdoemd te worden! Door de engelen werd Hij 

aangebeden, hun lofliederen werden aan Zijn voeten gezongen; en nu kwam Hij om 

bespogen en veracht, bespot, genageld en gekruisigd te worden door de onwaardigste 

van de mensen! „In Hem was het leven.” Hij was de Vorst des levens, de Gever van alle 

natuurlijke en geestelijke gaven. Hij gaf aan allen het leven, de adem en alle dingen; en 

toch doodden zij Hem. Hij blies de geest uit en werd in het koude graf gelegd. De Vader 

had Hem in eeuwigheid lief, zonder begin, noch tussenpozen noch einde. Hij werd een 

vloek voor ons en droeg dezelfde straf die op verlorenen rust. 

O, mijn broeders, hierin was oneindige liefde. Ongelovigen spotten er mee, dwazen 

verachten dezelve. Maar het is het grootste wonder des hemels. Het Lam, dat geslacht is, 

is een wonder tot in alle eeuwigheid. Heden wordt Christus klaarblijkelijk onder u 

gekruist. Ik twijfel niet of de engelen zien met verwondering neer op deze tafel. Zult u 

met een koud en ongevoelig hart dit aanzien? De aanblik van het Lam, dat geslacht is, 

beweegt de geesten des hemels om Hem te prijzen. „Toen het Lam, dat geslacht is, 

verscheen, vielen zij voor Hem neer, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol 

reukwerks.” (Openb. 5 : 8). Wilt u Hem niet loven? 

3. Hij heeft ons verzoend. “Nu heeft Hij ons verzoend.” Zondaars, wij zijn niet 

verzoend op de dag onzer verkiezing, noch bij de dood van Christus, maar in het uur 

onzer bekering. O, dit woordje nu is zo dierbaar: „Nu heeft Hij ons verzoend.” Het is 

een gelukkig ogenblik, wanneer de Heere Jezus zich tot een zondige ziel wendt, haar 

rein maakt door Zijn dierbaar bloed, en haar bekleedt met een dik kleed en haar zo met 

God verzoent. Een dubbele verzoening heeft plaats wanneer wij geloven. 

 1ste. God wordt met de ziel verzoend. 

Wanneer de ziel Christus gevonden heeft, dan zegt de Vader: „Ik zal hunlieder 

afkering genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want Mijn toorn is van hen gekeerd.” 

(Hos. 14 : 5). De ziel spreekt tot God: „Ik dank U, Heere! dat Gij toornig op mij 

geweest zijt. Maar Uw toorn is afgekeerd en Gij troost mij.” (Jesaja 12 : 1). God wil aan 

die ziel haar zonden niet toerekenen. Hij rekent haar al de gehoorzaamheid van de 

Heere Jezus toe. God rechtvaardigt haar: „Hij wil u verlossen. Hij zal over u vrolijk zijn 

met blijdschap, Hij zal zwijgen in Zijn liefde, Hij zal Zich over u verheugen met 

gejuich.” (Zef. 3 17). 

2e. De ziel wordt met God verzoend. 

De Heilige Geest, die de ziel tot Jezus neigt, verandert ook het hart om Hem lief te 

hebben. Toen de beesten in de ark kwamen, werd hun natuur veranderd; zij 

verscheurden elkaar niet, maar kwamen vreedzaam twee aan twee in de ark. De leeuw 

verscheurde het hert .niet, en de arend vervolgde de duif niet. Zo wanneer zondaars tot 
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Jezus gaan, wordt de vijandschap huns harten in liefde veranderd. 

Geliefde broeders, heeft Hij u met God verzoend? U was eertijds ver van Hem; bent u 

Hem nader gekomen? U was eertijds duisternis; bent u licht geworden in de Heere? U 

was eertijds vervreemd en vijanden door het verstand; heeft Hij u verzoend? Heeft Hij u 

in het licht van Gods verzoend aangezicht gebracht? Is Gods toorn van u gekeerd? Kunt 

u zingen: „Ik dank U, Heere! dat Gij toornig op mij geweest zijt. Maar Uw toorn is 

afgekeerd en Gij vertroost mij.” Of: „Loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij 

is Zijn heiligen Naam. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden. Die 

al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van 

het verderf?” Bent u veranderd om God lief te hebben? Hebt u Zijn Woord, Zijn volk, 

Zijn wegen met u lief? 

 

III. Ziende op het toekomende: „Opdat Hij u zou heiligen, onberispelijk en 

onbeschuldigd voor Zich stellen.” (Col. 1 22). 

De dag van het heilig avondmaal is een plechtige dag. Maar er is een nog plechtiger 

dag ophanden. Hier komen wij bij elkaar om u te laven en te spijzen en u tot Christus te 

brengen om voor Hem te leven. Daar zullen wij elkaar ontmoeten om u als een reine 

maagd aan Christus voor te stellen. In die dag zal Christus degenen onder u, die Hij 

verlost en verzoend heeft, kennen en u Zichzelf als een heilige gemeente voorstellen. Hij 

zal u voor Zijn Vader belijden, en u zonder vlek voor Zijn heilig aangezicht stellen. In die 

dag zullen de gezaligden dubbel volmaakt zijn. 

1. Gij zult volmaakt rechtvaardig zijn. U zult „onbeschuldigd” zijn. Satan, de wereld 

en het geweten zullen u aanklagen, maar Christus zal zeggen: „De straf, die hun de vrede 

aanbrengt, was op Mij.” (Jer. 53 : 5b). Christus zal de tekenen van de nagelen tonen en 

zeggen: „Ik stierf voor die ziel.” 

2. Gij zult volmaakt heilig zijn. „Heilig en onberispelijk.” Het lichaam van de zonde 

zal van u weggenomen zijn. De Geest, die in u woont, zal nu Zijn werk voltooien. U zult 

zijn gelijk Jezus, want u zult Hem zien gelijk Hij is. U zult heilig zijn als God, en rein 

gelijk Jezus rein is. Ieder, die door Christus verzoend is, wordt ook door Hem geheiligd 

en die belijdt Hij ook voor Zijn Vader: „Een iegelijk, die Hij gerechtvaardigd heeft, die 

maakt Hij ook heilig.” Indien Christus een goed werk in u begonnen heeft, zal Hij het 

ook voleindigen. Christus zegt: „Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde.” 

(Openb. 1 : 6). 

Wat Hij begint, dat wil Hij ook voleindigen. Waar Hij een steen aan het gebouw legt, 

wil Hij het bewaren tot het einde toe. Wees alleen zeker dat u op die grond bouwt, dat u 

verzoend bent, dat u ware vrede met God hebt, en dan mag u over de moeilijkheden 

heenzien, die tussen het heden en die dag liggen, en zeggen: „Hij zal niet toelaten dat 

onze voet wankele.” U hebt slechts twee ondiepe beken door te gaan ziekte en dood. Hij 

heeft beloofd u tegemoet te gaan en u te geleiden van stap tot stap. Nog maar weinige 

tranen, nog weinige verleidingen, nog weinige vurige gebeden, nog weinige 

avondmaalsvieringen en u zult met het Lam op de berg Sion zijn! 

 

IV. Volharding is nodig tot zaligheid. „Indien u maar blijft in het geloof, gefundeerd 

en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des Evangelies.” (vs. 23). Allen, die door 
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Christus verzoend zijn, zullen behouden worden, maar alleen door te volharden in het 

geloof. Hij fundeert hen in de gespleten rots, en houdt hen staande. Gelovigen, ziet toe 

dat u volhardt in het geloof. Herinnert u dat u zult beproefd worden. 

1. U zult beproefd worden door valse leer. Satan zal zichzelf veranderen in een engel 

des lichts, en u door een ander evangelie zoeken te misleiden. „Uw hart houde Mijn 

woorden.” 

2. U zult vervolgd worden. De wereld zal u haten om uw liefde tot Christus. Zij 

zullen allerlei kwaad valselijk tegen u spreken. 

3. U zult gevleid worden. De wereld zal u vleien. Satan zal zijn paden met bloemen 

bestrooien. Hij zal zijn bed met mirre, aloë en andere welriekende kruiden bedekken. 

Zult u in het geloof volharden? Zult u niet wankelen? Kunt u aan al deze vijanden 

weerstand bieden? Bedenk dat volharding nodig is tot zaligheid, even nodig als geloof of 

als de wedergeboorte. Het is waar, dat een iegelijk, die in Christus gelooft, zalig zal 

worden, maar zij zullen zalig worden door te volharden. ,,Zo iemand in Mij niet blijft, 

die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve en 

men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.” (Joh. 15 : 6.) Bedenk, in Jezus is 

kracht om te volharden. Dit brood en die wijn van heden zijn er een onderpand van. 

Zoek heden die kracht. Vraag het Hem, wanneer u dit brood eet en die wijn drinkt.  

O geveinsden! eenmaal zult u hieraan gekend worden. Velen van u schijnen verenigd 

te zijn, die het in waarheid niet zijn. Allen, die een voorbijgaande overtuiging van 

zonden gehad hebben; allen, die naar het uitwendige Christenen schijnen, maar alleen 

met een onbekeerd hart; allen, die zich aan instellingen houden, maar toch in de 

zonden voortleven, u allen zult spoedig ontdekt worden. U bekleedt u met uiterlijke 

schijn, u geeft voor u aan Christus vast te houden en alleen van Hem genade te 

ontvangen; o, hoe spoedig zult u in uw ware licht verschijnen! O, dat die gedachte uw 

hart mag vervullen; dat u nu, hoewel u hier kwam met een leugen in uw rechterhand, 

overtuigd mag worden om u in waarheid aan Jezus te houden. Amen. 

 

St. Pieterskerk, 1 augustus 1841. (Avondmaalspreek).  
 

 


